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•	 Tv	på	din	computer
•	 Codec	sæt	til	HDTV	inkluderet
•	 Mobil	DVB-T	modtagelse
•	 Optagelse	på	harddisk
•	 Time	Shift
•	 Elektronisk	program	guide	og	tekst-tv
•	 Inkl.	fjernbetjening	og	antenne

Cinergy T Stick RC
Det eneste du skal gøre er at tilslutte din Cinergy T Stick RC i USB-porten på din computer, installere TerraTec Home Cinema 
Basic TV softwaren, der leveres i pakken, og en verden af mobil-tv er åben for dig! Cinergy T Stick RC indeholder alt du behøver 
for at lave din laptop, netbook eller stationære computer til et tv, med indbygget video-optager og mange andre funktioner - en 
mini antenne til mobil DVB-T-modtagelse og en fjernbetjening er inkluderet. Ingen batterier nødvendig.

Se tv overalt!                                                                                                                                                         
Sammen med din bærbare computer eller netbook, åbner Cinergy T Stick RC op for helt nye muligheder. Uanset om du ønsker 
at se de seneste børs nyheder på arbejdspladsen, se en aktuel serie med vennerne i din have eller se en fodboldkamp i parken 
efter at have sparket bold med drengene – Lige meget hvad, kan du kan nu gøre alt dette, meget nemt!   Cinergy T Stick RC er 
ligeså lille og praktisk som en almindelig USB-stik og kommer med alt hvad du behøver til din mobile DVB-T modtagelse. Intet 
står i vejen for ultra-mobile tv-modtagelser i alle DVB-T-modtagelses zoner længere. Selvfølgelig kan du også blot tilslutte Ciner-
gy T Stick RC i din stationære computer - på ingen tid overhovedet, har du nu et andet tv i dit hjem.

Optagelse på harddisk og tidsforskydning af tv-programmer. 
Gør tv på computeren til en oplevelse med den medfølgende software TerraTec Home Cinema Basic. Du kan nemt optage det 
program, du er i gang med at se, på din computers harddisk, og kan senere brænde alle episoder af dine favorit serier ud på 
DVD. Tidsforskydning af tv er også meget nyttigt. Hvis din ynglings søndags krimi allerede er begyndt, og pizza manden ringer 
på dørklokken, standser du simpelthen det program du er i gang med at se, ved et tryk på en knap - og efter afbrydelsen starter 
det igen lige der, hvor du slap! Den indbyggede elektroniske programguide (EPG) og det velkendte tekst-tv, gør din personlige 
TV planlægning, nemmere end nogensinde før.

God og til billige penge – DVB-T stick for begyndere!
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Features
• Digitalt TV til notebook og PC
• Video Codecs: MPEG 2, MPEG 4 / H.264 til HD
• Audio Codecs: AC3 Dolby Digital, MPEG Audio
• Digital videooptager
• Planlagte optagelser og tidsforskydning
• EPG support
• Tekst-tv
• USB 2 kompatibel
• Strømforsyning via USB

Tekninske detaljer
• Elektricitet: 320mA
• Størrelse: 92 x 28 x 15 mm
• Vægt: 23 g

Systemkrav PC/Netbook/Notebook
• Min. Windows Vista SP1 eller Windows XP SP2 (32 or 64Bit)
• Fungerer med Windows 7
• 2,0 GHz Intel eller AMD CPU eller Intel Centrino CPU
• Netbook med Intel Atom CPU
• 512MB RAM (1024MB anbefales)
• USB 2.0 port
• Digital jordbaseret TV modtagelse (DVB-T, Freeview, TNT)
• Internetforbindelse for teknisk support

System anbefaling for HDTV-modtagelse
• Dual Core Intel eller AMD CPU til HDTV afkodning
• 1024 MB RAM (Win XP) 2048 MB RAM (Win Vista)
• Grafikkort med hardware-acceleration til HDTV
• Jordbaseret digital tv-modtagelse 
(DVB-T, Freeview, TNT) med HD-opløsning

Indeholder følgende
• Cinergy T Stick RC
• Bærbar antenne med magnetisk bund
• Fjernbetjening
• Installation/software CD-ROM
• Hurtig installationsvejledning

God og til billige penge – DVB-T stick for begyndere!
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